Innkalling til møte fredag 10. mai 2019,
kl. 14:15, på rom Noether
Fysisk fagutvalg

Medlemmer
• Møtt: Jonas R, Johannes, Oskar, Fredrik, Ivar, Edvarda, Bror, Ylva
• Ikke møtt:Jonas F, Jan, Abdullah, Håkon Olav
• Meldt frafall:
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GAD (Godkjenning av dagsorden)

Godkjent
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GAR (Godkjenning av referat)

Godkjent

3

Oppsummeringsrunde

Fysikk i Origo: Det gikk fint!
Studiekonsulent’s slide for FFU i velkomstpresentasjon, hvordan ligger vi
an? Ivar skrev en reklame-tekst om FFU for ett år siden, vi kan finne
den. Trenger ikke gjøre noe stort ut av det, men fint om noen kan få
FFU ut til de nye studentene.
Erfaringsrapporter: Aj, fikser det etter eksamen
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Oppdateringsskjerm: Jan skulle sende mail om vi kan få en info-skjerm
som kan henge på Kristoffer Gjøtteruds plass eller et annet sted.
MNSU: Møte med fakultetet den 20. mai, hvor det skal snakkes om at:
(1) Begrunnelse på eksamen må bli bedre, ikke bare hvor mange poeng
man fikk på hver oppgave, (2) opprettholde anonymitet når man ber
om begrunnelse, (3) ved andre fakulteter er det honorering for de som
sitter i instituttstyret, dette skal drøftes for MatNat. 23.
Mai er det valg av verv for studentparalamentet, er det noe du har lyst
til å stille til kan du tenke på det?
MatNat sin strategi mot 2030 ønsker man at studenter skal medvirke
mer til universitetsmiljøet. Ønsker at hvert institutt finner to personer
for å bli intervjuet mandag 13. mai mellom 16:00 og 18:00. Tror det er
Knut Mørken som arranger. Vi må finne noen med sterke meninger.
Vi prøver å finne noen, høre med vennene dine! Vi kan nevne det på
generalforsamlingen til fysfor?
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4.1

Arrangementer
Eksamensverksted

Hvordan ligger vi an med gruppelærere?
Ivar har spurt alle i gruppelærere i FYS2130, de har ikke svart.
Ivar skal sende epost til gruppelærere i FYS3140 og spørre dem også,
Ivar glemte å spørre dem denne uka.
Cecile og Torbjørn har sagt nei.
Vi kan prøve å kontakte gruppelærere i FYS2140.
Betalt gruppelærere for forrige eksamensverksted. Det har blitt gjort!

4.2

Den store grillfesten

Referat fra møtet: Det blir grilling av lam. Kanskje kjøpe. Leie av lyd
og stoler fikser instituttet, vi må høre med dem. Man må søke om
sjenkebevilning minst tre uker før, hvordan gjør vi dette? Fysfor stiller
med folk som kan grille. Vegetarmat: Ingen hadde god ide om hva man
kan ha som vegetarmat, spør Ylva. Sitat Even Tobias «mais + ananas
osv.» FFU kjøper roser og sprudlende alkoholfritt drikk.
Ansvarsfordeling:
• Kjøp av velkomstdrink: Ivar
• Kjøp av roser: Håkon Olav, Jonas F., og Jan
• Påmeldingsskjema: Johannes, her kan man ta CTRL-C + CTRLV fra ifjor. Denne burde linkes til i facebookarrangementet og i
eposten som sendes ut.
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• Leie av stoler: Fredrik kan snakke med Even Tobias om det
• Taler: Vi sender epost til Are Raklev (Fredrik), Ilan Dehli Villanger (Ivar), Grete Stavik-Døvle (Ivar), og Anders Malthe Sørensen
(Fredrik). Vi venter på svar fra Arnt Inge.
• Handleliste: Fysfor fikser alt med handleliste.
• Facebookevent: Edvarda lager facebook event og skriver invitasjon! Invitasjonen blir sendt på skole-epost til all studenter som
avslutter bachelorgraden sin til sommeren. Påmeldingsskjemaet
sendes til alle.
Hvem skal tale fra studentene? Vi kan legge inn et punkt i invitasjonen hvor
vi spør om de ønsker å holde en tale.
Sermonien starter 19:15 siden FYS-MEK eksamen er over klokka 18:30.
Vi kan ikke nevne noe med alkohol i arrangementet eller invitasjonen.
Mulige konfransier: Vi kan spørre Mona og Marianne.
Kake: Kan nevnes på Facebookevent at alle er oppfordret til å ta med.
Facebookarrangement: Må inneholde både bachelorsermoni og den store
grillfesten
Regn?: Vi har et party-telt, vi tror Even Tobias har orden på teltet. Den
tid, den sorg.
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Knask

Ivar tar med.
Alle er fornøyd!
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Evt

Proton samarbeid mm. er avlyst, for liten tid.
Grillutleie plan, fått masse hendvendelser til org/personer som vil låne grill.
Vi trenger oversikt og utleie-kalender. Vi kan ta betalt for grillen! Vi
kan ikke låne den ut før vi vet timeplanen for fadderuka. Grillen burde
flyttes opp på lageret.
Vi burde skaffe oss en støvesuger, eller spørre vaskefolka om de kan støvesuge
trappeoppgangen. Bror kan sende en epost til administrasjonen.
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Få utvidet korttilgang, spesielt mellom fysikk og kjemibygget etter 16:00.
Eller hvis du glemmer noe i store fysiske auditorium så har ikke en
vanlig student tilgang. Ivar kan si ifra til Knut og Eline/Cecilie om at
de kan nevne det på instituttstyretmøte.
Det blir grilling på mandag, tirsdag eller onsdag på fysikkbakken sammen
med fysfor, bli med hvis du har lyst!
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